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9) (FGV – Analista Censitário – Ciências Contábeis – IBGE – 2017) 
Uma condição necessária para o reconhecimento de uma receita 
pública para fins de controle patrimonial, sob o regime de 
competência, é: 
  
(A) a arrecadação da receita nos cofres públicos; 
(B) a previsão da receita no orçamento; 
(C) a ocorrência do fato gerador; 
(D) o lançamento contábil da receita; 
(E) o registro de uma variação patrimonial aumentativa. 
 
 
GABARITO: 
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10) (CESPE – Analista Judiciário – Administrativa – TRT 1ª Região – 
2017) No lançamento do IPVA, o estado deverá registrar uma 
receita sob o enfoque orçamentário, que consistirá em uma 
variação patrimonial aumentativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
GABARITO: 
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11) (FCC – Auditor Fiscal – SEFAZ/RJ – 2014) No dia 02/09/2013, 
uma entidade da Administração indireta estadual fez o empenho 
das despesas com Equipamentos e Material Permanente no valor de 
R$ 35.000,00 e com Serviços de Terceiros − Pessoa Jurídica no 
valor de R$ 2.000,00 referentes, respectivamente, a aquisição de 
um equipamento médico e serviços necessários para a sua 
instalação. Em 16/09/2013, o fornecedor entregou o equipamento 
e, neste mesmo dia, houve a liquidação desta despesa, cujo 
pagamento ocorreu em 10/10/2013.  
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No dia 04/10/2013, foi realizada a instalação do equipamento e 
liquidada a despesa com Serviços de Terceiros − Pessoa Jurídica e, 
no dia 31/10/2013, houve o pagamento referente a esta prestação 
de serviços para a entidade pública. Considerando o enfoque 
patrimonial e que a vida útil estimada do equipamento era de 5 
anos, a contabilidade deveria reconhecer 
(A) uma variação patrimonial diminutiva de R$ 37.000,00 em 
outubro de 2013. 
 
(B) um passivo circulante de R$ 37.000,00 em setembro de 2013. 
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(C) uma variação patrimonial diminutiva de R$ 2.000,00 em 
setembro de 2013. 
 
(D) uma variação patrimonial qualitativa de R$ 35.000,00 em 
setembro de 2013. 
 
(E) um passivo permanente de R$ 2.000,00 em outubro de 2013. 
 
 
 
 
GABARITO: 
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